Bora Recomeçar?
Um guia para garantir
a otimização em
todas as etapas do
seu ciclo de negócios
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Introdução
Ao longo de períodos de incerteza da economia, como o atual, sempre há empresas
prontas para demonstrar que é totalmente possível recuperar seus próprios
negócios. Diante disso, muitos empresários se perguntam o que precisam fazer para
atingir o mesmo resultado. Mesmo que a retomada da economia avance em ritmo
lento, fato é que a solução consiste na adoção de práticas adequadas e testadas.
Com um conjunto de medidas realmente efetivo, sua empresa conseguirá equilibrar
as contas para, em seguida, voltar a crescer. Porém, observe que o sucesso
desse processo depende da noção de que se trata de um ciclo, constituído de
uma série de etapas.
Neste guia, você saberá exatamente o que fazer para que seu negócio construa bases
sólidas. Elas são determinantes para que sua organização se proteja dos impactos
causados por qualquer cenário, por mais imprevisível e adverso que ela possa ser.
Pronto para recomeçar? Vamos lá!
3

A retomada da economia e por onde recomeçar

A RETOMADA DA ECONOMIA E POR ONDE RECOMEÇAR

Como sabemos, a retomada da economia

Quem atua na área de estética e

brasileira durante este momento ainda

beleza, por exemplo, espera que

turbulento segue seu curso. No entanto,

o recomeço seja marcado pelo

é importante ressaltar que ela ocorre de

aparecimento de uma demanda

maneira diferenciada, conforme o setor

reprimida. O prognóstico tem

de atuação das empresas. Então, as

fundamento, já que os salões de

organizações que não oferecem produtos

beleza e barbearias espalhados

ou serviços classificados como essenciais

pelo Brasil mantiveram suas portas

precisam se atentar às atualizações do

fechadas por muito tempo.

cronograma de retorno de suas atividades.
De qualquer forma, por se tratar
Comece, portanto, pela verificação do

de atendimento ao público, os

próprio calendário de retomada, o qual

estabelecimentos precisam ficar

pode variar de um estado do país para

atentos aos detalhes dos protocolos

outro. De modo geral, a velocidade desse

de higiene e segurança estabelecidos

reinício é acelerada para certos setores,

por cada município. Afinal, evitar

mas mais demorada para outros. Seja

multas e o risco de suspensão devido

como for, o destaque fica com o otimismo

ao descumprimento de regras também

de gestores e consumidores.

faz parte das fases de retomada.
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Por conta do volume maior de pessoas que
normalmente circulam em seus ambientes, bares
e restaurantes devem ampliar a dose de cautela.
Devidamente equipados com os itens de segurança
necessários, os funcionários são instruídos a limpar as
mesas e a checar constantemente o distanciamento
entre elas. Bem estruturados, bares e restaurantes
passam confiança e credibilidade, atraindo o
retorno dos clientes.
No lado da indústria, a visualização de um futuro
promissor também prevalece em meio ao presente
momentaneamente desajustado. De fato, as estimativas
mais recentes apontam para a necessidade de, ao
menos, um ano para que o setor se recupere. Aos
empresários da área, vale aproveitar o período para rever
metodologias de produção e comercialização. Soma-se
a isso, é claro, a necessidade de avaliar as necessidades
de momento de seus consumidores e clientes.
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As áreas do seu negócio que você deve
acompanhar para recomeçar bem

AS ÁREAS DO SEU NEGÓCIO QUE VOCÊ DEVE
ACOMPANHAR PARA RECOMEÇAR BEM

Não basta localizar seu negócio no mapa da retomada
da economia, cumprir os protocolos governamentais e,

COMO ENCONTRAR NOVAS
OPORTUNIDADES

simplesmente, recolocar as operações em andamento.
Simultaneamente a tudo isso, é necessário voltar os olhos

Talvez, esta seja uma das maiores dúvidas e

para a reestruturação das finanças da sua empresa.

dificuldades dos proprietários ou gestores de PMEs.
Geralmente mais afetadas do que organizações

Lembre-se que ela precisa de uma reformulação da base

de grande porte durante conjunturas econômicas

de contatos e de uma revisão do fluxo de caixa, capital

desfavoráveis, as pequenas e médias empresas

de giro e eventuais pendências financeiras. Uma vez

precisam encontrar novas oportunidades de negócio.

que o cenário sofreu uma mudança brusca, a estratégia
também deve ser revisitada. A atenção e esses pontos

Basicamente, elas necessitam de um novo plano de

fará toda a diferença no que se refere à recuperação e,

atração, engajamento e fidelização de clientes. Enquanto

principalmente, estabilidade econômica do negócio.

estimula o consumo de sua base consumidora por meio
de campanhas de marketing eficazes e personalizadas,

Veja, a seguir, como essas ações funcionam na prática!

o gestor deve buscar outros clientes em potencial.
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ESTÍMULO DA BASE DE CLIENTES

Então, o primeiro passo reside em aproveitar

Ao dar mais atenção ao que seus próprios

melhor a força compradora presente naqueles

clientes consomem, você evita o envio de

Se sua empresa convence um cliente

clientes que já foram conquistados pela marca.

ofertas fora de sintonia com seus perfis.

a adquirir um produto, mas o histórico

Aqui, é recomendável analisar os relatórios

Além de incomodar, esse tipo de conteúdo

demonstra que ele demora muito para

de visitas ao site da empresa. Entre outras

tende a afastar as pessoas da marca,

retornar à loja, algo está errado. Será

informações relevantes para o planejamento de

quando o objetivo é justamente o inverso.

que esse cliente está sendo incentivado

marketing, os dados exibem os produtos mais

Para ilustrar esse tipo de situação, basta

da maneira apropriada? Ou será que ele

procurados, mais vendidos, mais lucrativos, etc.

pensar em uma conversa. Se um lado não

recebe mensagens, SMS e e-mails com
sugestões de compras genéricas?

presta atenção ao que o outro diz, aquilo
Esses dados se transformam em informações

deixa de ser um diálogo e vira um monólogo.

úteis e valiosas a partir do momento em
Manter clientes é bom, mas aumentar

que são avaliados sob uma ótica individual

As empresas que insistem em conversar

a frequência de consumo é melhor

e geral. O aspecto individual determinará o

sozinhas não solidificam o relacionamento

— essencialmente em períodos de

direcionamento de novas ofertas, customizadas

com seus atuais clientes. Logo, mostram-

retração econômica. Caso contrário, a

e alinhadas às preferências, expectativas

se muito mais dependentes da busca de

quantidade de clientes servirá apenas

e necessidades de cada cliente. Embora o

novos. Se o intuito é, de fato, melhorar a

para “fazer volume”, contribuindo pouco

processo seja trabalhoso, ele é recompensador,

taxa de conversão em vendas, é preciso

ou quase nada para a recuperação

pois proporciona novas oportunidades de

colocar em voga uma gestão distinta

do faturamento do seu negócio.

vendas para os próprios clientes da base.

daquela exercida pela maioria.
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ATRAÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS CLIENTES
O segundo passo, concomitante com o anterior, está correlacionado
à conquista, propriamente dita, de novos clientes. Neste ponto, é
importante ter em mente que, antes de se tornarem clientes, as pessoas
são consumidoras. Após essa espécie de teste de produto ou serviço,
elas podem tanto ficar insatisfeitas quanto positivamente surpreendidas.
Vale ressaltar que, não raro, a falha na etapa de conquista de
clientes se deve não ao que é oferecido pela empresa. Na verdade,
parte do insucesso advém da ausência de um detalhamento do
perfil ideal de cliente. Para chegar até ele, você deve ir além do
tradicional público-alvo. Para se diferenciar das concorrentes,
sua empresa também precisa elaborar personas.
Para traçar o perfil de uma persona, você maximiza as chances de almejar
pessoas mais propensas a se interessar pelas propostas a serem feitas
pela equipe de vendas. Quanto a isso, eis alguns aspectos interessantes
a serem observados durante a elaboração do perfil da persona:
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• faixa etária;

• grau de familiaridade com dispositivos e
novos recursos tecnológicos;

• formação escolar;
• redes sociais mais utilizadas;
• área de atuação profissional;
• principais fontes de informação usadas;
• cargo atual que ocupa;
• valores que considera imprescindíveis;
• hábitos de consumo;
Consumidores que se identificam rapidamente
• critérios de consumo;

com determinada marca costumam deixar
a transação de compra mais espontânea.

• problemas;

Muitas vezes, o vendedor pode até dispensar
certos trechos do script de vendas para

• metas e objetivos;

finalizar a compra. Consequentemente, ele
não só melhora seu desempenho, o que o

• atividades preferidas de passatempo
ou entretenimento;

deixa mais motivado, como também ganha
tempo para ampliar o volume de vendas.
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IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Um exemplo recente é a procura por materiais de
construção. Sim, muitas pessoas aproveitaram o momento
a mais em casa para iniciar, ou dar prosseguimento,

Aqui, nós queremos chamar sua atenção para o poder da

a reformas em suas residências ou escritórios.

análise de mercado. Apesar de ser algo básico para qualquer
empresa minimamente organizada, é comum se deparar com

De olho nessa faixa de negócios, coube às empresas do

avaliações rasas, que só provocam frustração. Repare que a

ramo de arquitetura ou decoração de interiores oferecerem

falta de profundidade de certas análises de mercado deriva

seus serviços. A rede de empresas que poderia aproveitar

da ausência de uma rotina de atualização de todo o cenário.

tal oportunidade é vasta, como se pode imaginar.
Tudo depende do segmento de cada uma delas.

Se um dos objetivos centrais de períodos de crise é a
identificação de novas oportunidades de negócios, nada

Os exemplos simples mencionados acima prova que o

mais salutar do que calibrar o radar. Para visualizar a

mercado, de maneira geral, é mais versátil e flexível do

floresta, e não somente a árvore, você deve se informar,

que aparenta. A descoberta de novas oportunidades está

a fim de verificar o que as pessoas têm consumido no

intimamente ligada à capacidade de promover o próprio negócio

momento. A partir daí, vale a pena pensar se e de que forma

em diferentes cenários. Saber quem, nas atuais condições,

sua empresa pode participar dessa onda de consumo.

pode realmente precisar do seu produto ou serviço é primordial.
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REALIZANDO VENDAS COM SEGURANÇA

Sabemos que os períodos de queda nas vendas tende a acarretar uma
flexibilização das formas e prazos de pagamentos. Contudo, é importante

Suponha que você, finalmente, encontrou uma ferramenta que

priorizar a análise de crédito, pois o aumento da taxa de inadimplência

proporciona listas de contatos alinhados ao seu negócio. Isso, por

compromete seriamente a recuperação financeira do seu negócio.

si só, já facilita bastante a prospecção de novos clientes, uma vez
que otimiza a busca, além de aumentar a qualidade dos resultados.

Do lado dos fornecedores, a consulta cumpre o papel de fornecer
uma noção mais realista quanto à saúde financeira dos parceiros da

Resta, então, vender com mais segurança. Para que se diminua

organização. Desse modo, você só fechará acordos com empresas

os riscos, toda transação comercial deve ser acompanhada

capazes de honrar o compromisso de fornecer matérias-primas ou

de perto. Com o auxílio de recursos tecnológicos, é possível

produtos sem atrasos.

prever a probabilidade de tentativas de fraudes. Assim,
a empresa se coloca à frente de eventuais golpistas. Ela

Por fim, atente-se a outras variantes de fraudes. Estes e outros golpes podem

também passa a ter mais propriedade para avaliar o potencial

ser detectados por meio de um sistema minucioso de verificação interna:

de risco de determinados parcelamentos de compras.
• utilização de cartões clonados;
A obtenção desses benefícios passa pela consulta regular de
CNPJ e CPF de clientes e fornecedores. Ao incorporar esse

• compras feitas com dados pessoais furtados;

hábito na sua empresa, você ficará mais distante de ocasionais
calotes financeiros.

• aplicação de cheques sem fundos.
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OS CUIDADOS COM A SAÚDE DO NEGÓCIO
Em meio à revisão de processos no decorrer e após o período
econômico confuso, é igualmente preponderante cuidar da saúde do
negócio. Isso significa, por exemplo, que a gestão e projeção do fluxo
de caixa, aliada ao controle de estoque, merecem dedicação especial.
No curto prazo, é aconselhável priorizar uma estocagem mais enxuta
de mercadorias ou matérias-primas. Com base em dados confiáveis,
é necessário mensurar e estimar o consumo minuciosamente. Mais
do que nunca, o excesso de estoque amplia o risco de prejuízos e
comprometimento das finanças do negócio.
Ao mesmo tempo, verificar como anda a credibilidade financeira
da própria empresa perante instituições financeiras é igualmente
obrigatório. Desse modo, você confirma se seu negócio está apto a
conseguir crédito extra. Se o quadro estiver desvantajoso, o uso de
uma solução apropriada ajuda a criar um plano voltado à melhora da
reputação da organização no mercado.
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RECUPERE SUAS DÍVIDAS

Finalmente, há que se ter cuidado com a recuperação de clientes
valiosos para a empresa. Por conta do momento atípico, alguns deles
podem, inclusive, entrarem na lista de inadimplentes. Com um pouco
de tato e uma boa estratégia de cobrança, esses mesmos clientes
podem ajudar a empresa a se levantar. Pela mesma razão, investir na
expansão e aperfeiçoamento dos canais de atendimento oferecidos é
de vital importância.
Quando entra em cena, a recuperação de dívidas exige muita
paciência de ambas as partes. Por esse motivo, a terceirização
da cobrança é uma saída cada vez mais comum. Ao delegar a
responsabilidade da tarefa de cobrar a outra empresa, você conta a
expertise de profissionais treinados e experientes na execução dos
procedimentos necessários.
Como as tratativas envolvem as etapas de notificação de dívida,
diversos contatos e, às vezes, longas negociações, convém recorrer a
um especialista. Assim como acontece com as áreas jurídica e contábil,
vale considerar a hipótese de repassar a gestão de dívidas a terceiros.
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Conclusão
A retomada da economia brasileira envolve variados
aspectos. Com este guia completo sobre o processo
de recuperação de pequenas e médias empresas,
você pode lidar com qualquer período de dificuldade
financeira, especialmente a atual. Afinal, agora
você sabe que o sucesso do recomeço depende
de uma sequência de etapas, inseridas no ciclo de
desenvolvimento do próprio negócio.
Para voltar a crescer, sua empresa precisa aprender a
encontrar novas oportunidades de negócio, ao mesmo
tempo em que se protege de calotes e fraudes.
Existem diferentes maneiras de colocar essas
medidas em prática. Neste guia, nós apresentamos os
detalhes que fazem toda a diferença.
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sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa Experian é responsável pela maior base
de dados da América Latina e oferece os relatórios mais precisos e eficazes do mercado.
Apoiamos empresas, empreendedores e consumidores em suas decisões de crédito e
oferecemos soluções para gestão de riscos, marketing e certificação digital.
Desde 2007 somos parte do grupo Experian, a maior referência mundial em serviços de
informação. Por meio de nossas soluções tecnológicas e inovadoras, desvendamos o poder
dos dados para ampliar oportunidades para pessoas e empresas.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

